
บันทึกรายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม  สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  4 

วันที่  ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม 
มีสมาชิกเข้าประชุมจ านวน  ๒๔  คน ลา  ๒ คน 
สมาชิกหมูท่ี่  ๔ นางแจ่มจันทร์   กรมแสง 
สมาชิกหมูท่ี่  ๑๖  นายพิทักษ์   ทองน า 
  
เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม เลขาสภาฯได้เชิญประธานสภานายอนุชา  จอมเขียวมา กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบ  
ประธานสภา    ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา นายอนุชา จอมเขียวมาได้กล่าวตอนรับสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมวันนี้

เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี  ๒๕๖๒ ในวาระแจ้งให้
ทราบผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 

 ผมขอแจ้งระเบียบในการประชุมในวันนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้   
ระเบียบวาระท่ี  ๔     เสนอเพ่ือทราบพิจารณาถือปฏิบัติ 
 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 วาระท่ี  ๒  แปรญัตติ 
 วาระ ที่  ๓ ลงมติ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕     เรื่องอ่ืนฯ 
ประธานสภา ในการประชุมวันนี้ท่านสมาชิกสภาก็ได้มาท าหน้าที่ของท่านในการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณ ในวาระท่ี  ๒ แปรญัตติและวาระที่ ๓  ลงมติ  ในวาระแจ้งให้
ทราบผมขอแจ้งมีสมาชิก ขอลาประชุม  ๒  ท่าน มีธุระจ าเป็น ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
๑. ท่านแจ่มจันทร์   กรมแสง  สมาชิกหมู่ท่ี  ๔  
๒. ท่านพิทักษ์  ทองน า  สมาชิกหมู่ที่   ๑๖ 
ในวาระแจ้งให้ทราบผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงแค่นี้ 

ประธานสภาฯ     เชิญ  นายก อบต. แจ้งให้ทราบ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัด อบต. ผมพันจ่า

อากาศเอกธีระวุฒิ  บูคะธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม ผมมี 
    ๒ 
 
 เรื่องแจ้งให้ทราบ เรื่องการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง พายุโพดุลที่จะพัดผ่านภาคอีสาน 

เริ่มตั้งแต่  ๓๐ สิงหาคม ถึงต้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้
เตรียมความพร้อมที่  อบต. ของเรา รอรับการแจ้งเหตุ  ๒๔  ชั่วโมง  



 เรื่องสุดท้ายในวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๒ ทางชุมชนเพียที่วัดบ้านเพีย จัดงานวันธรรมะ
สัญจร ๐๙.๐๐ พิธีแห่ ต้อนรับท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร มีการฟ้อนร าของ
ชุมชนต้อนรับต้นกัลป์ในช่วงเช้า นายอ าเภอค าตากล้าเป็นประธานท่านอดีตผู้อ านวยการ  
การไฟฟ้าเขต  ๓  อุดรธานีซึ่งดูแล  ๘  จังหวัด ท่าน  เจดจ็  วะศรีจะมาเป็นผู้จุดเทียน
ส่องทาง  อดีตผู้อ านวยการ  การไฟฟ้าพังโคนมาร่วมในงานครั้งนี้ ขอเชิญท่านสมาชิก
ร่วมงาน ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงแค่นี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว   

สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๒๓,๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ประธานสภา   เชิญ เลขาสภาฯ 
เลขาสภาฯ ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๒ เมื่อวันที่  ๒๓,๒๖ สิงหาคม  

๒๕๖๒  ตั้งแต่ต้นจนจบมีสมาชิกท่านใด  จะแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมบันทึกการประชุม
สภาฯสมัยสามัญสมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๒ วนัที่ ๒๓,๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๒ เชิญครับ 

ประธานสภา ถามว่าในระเบียบวาระท่ี ๒ มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงอีก หรือไม่  ถ้ามียกมือ 
ที่ประชุมสภา    ไม่มีถ้าไม่มีผมขอถามสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการรายงานประชุม   
  สภาสมัย สามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๓,๒๖  สงิหาคม  ๒๕๖๒
  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ   ๒๓  เสียง 

ไม่เห็นชอบ  ๐   เสียง 
งดออกเสียง  ๑ ( ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  ในระเบียบที่  ๓ ไม่มีสมาชิกยื่นกระทู้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เสนอเพ่ือทราบพิจารณาและปฏิบัติ 
 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 วาระท่ี  ๒  แปรญัตติ 
 วาระ ที่  ๓ ลงมติ 
 
    ๓ 
ประธานสภา          ตามท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิมได้มีมติเห็นชอบร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ วาระท่ี  ๑  รับหลักการ ใน
   การประชุม สภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม 
    ๒๕๖๒ อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ ท้องถิ่น  
   พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓     
ประธานสภา  ตามท่ีสภาฯเรามีมติรับหลักการในวาระท่ี  ๑  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑๒
   ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.   
   ๒๕๔๗  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓     

ข้อ  ๑๐.๑  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง 



๑๐.๒  ในกรณีผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเกิน  ๓๐  นาทีนับแต่คณะกรรมการเริ่ม
ประชุมให้ถือว่าถอนญัตติ  ข้อกฎหมาย  ข้อที่  ๑๑๕  รบ.มท.  การประชุม  ๒๕๔๗ 
ในการแปรญัตติท่านสมาชิกก็ได้คัดเลือกคณะกรรมการจ านวน  ๕  คนซึ่งกรรมการทัง้  
๕  คนก็ได้คัดเลือกและส่งรายชื่อ ผมขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการดังนี้ 
๑.  นายสนธยา   เจียมไพเราะ  สมาชิกหมู่ที่  ๑๒  ประธานคณะกรรมการแปร  ญัตติ 
๒. นายสุรชาติ  กิฬาชัย  สมาชิกหมู่ท่ี  ๓  คณะกรรมการแปร 
๓. นายนิทาน  ผลจันทร์  สมาชิกหมูท่ี  ๒  คณะกรรมการแปร 
๔. นายวินิจ  ก าทองดี สมาชิกหมู่ที่  ๗   คณะกรรมการแปร 
๕.  นายธนาทรัพย์  ไกรธิราช  เลขาคณะกรรมการแปรญัตติ 

ซึ่งคณะกรรมการทั้ง  ๕ ท่าน ก็ได้ท าหน้าที่ ที่สมาชิกสภาฯเลือก เชิญ ประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ รายงาน 

นายสนธยา   เจียมไพเราะน า     ประธานกรรมการแปรญัตติเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก  ท่านรองนายก
      เจ้าหน้าที่งบประมาณ ในการแปรญัตติในวาระ  ๒ ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณารับ
    หลักการ มาแล้วในวาระท่ี  ๑ เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๒ ที่ผ่าน 
    มาผมได้ถูกคัดเลือกจากท่านคณะกรรมการ แปรให้ เป็นประธาน 
    คณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอสรุปดังนี้ 
    ตามท่ีทางคณะกรรมการแปร ญัตติได้ก าหนดให้สมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารส่ง
    ญัตติที่จะอภิปรายกับคณะกรรมในวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลาตั้งแต่  
    ๐๘.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๒.๐๐  น. แต่ไม่มีสมาชิก ท่านผู้บริหารมายื่น ญัตติ 
    มีแต่ทางคณะกรรมการยื่นญัตติจ านวน  ๓  ท่านดังนี้ 

ขอแจ้งหัวข้อในร่างข้อบัญญัติปี  ๒๕๖๒ที่จะแปรญัตติดังนี้ 
       ๔ 
๑. นายวินิจ   ก าทองดี สมาชิกหมู่ท่ี  ๗  ยื่นญัตติ  

นายสุรชาติ  กิฬาชัย  ผู้รับรอง  สมาชิกหมู่ท่ี  ๓  ผู้รับรอง 
นายธนาทรัพย์    ไกรธิราช สมาชิกหมู่ที่  ๑๔  ผู้รับรอง 
.โครงการค่าวัสดุกีฬาตั้งไว้  ๙๖,๐๐๐  บาท คณะกรรมการแปรตัด  
๔๖,๐๐๐  บาทคงเหลือ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
มติคณะกรรมการแปรเห็นด้วยกับผู้แปร   ๔   เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

๑. นายสุรชาติ   กิฬาชัย สมาชิกหมู่ที่  ๓ 
นายวินิจ  ก าทองดี     สมาชิกหมู่ที่ ๗ ผู้รับรอง 
นายนิทาน   ผลจันทร์ สมาชิกหมู่ท่ี  ๒ รับรอง 
โครงการปรองดองสมานฉันท์และปกป้องสถาบัน  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท  
ตัดทั้งโครงการ 
มติคณะกรรมการแปรเห็นด้วยกับผู้แปร   ๔   เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

๓.นายนิทาน   ผลจันทร์   สมาชิกหมู่ที่  ๒  
นายบุผา   จิตชัยศรี  สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๓  รับรอง 



นาง สาคร  กลางสุพรรณ  สมาชิกหมู่ที่  ๕ รับรอง 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวตั้งไว้  ๘๐,๐๐๐  บาท ผู้แปรขอตัด  ๑๐,๐๐๐ บาท

 คงเหลือ  ๗๐.๐๐๐  บาท 
มติคณะกรรมการแปรเห็นด้วยกับผู้แปร   ๔   เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 
รวมจ านวนงบประมาณที่ขอตัด  ๗๖,๐๐๐  บาท  

ประธานสภา   ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ 
  ประธานสภาในวันที่  ๒๙ สิงหาคมผมก็ได้ส่งรายงานการแปรญัตติให้กับท่านผู้บริหาร 
  ทราบ ในรายละเอียดการแปรญัตติเหตุผลที่แปร 

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้ง
 ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒    พ.ศ.  ๒๕๕๓   ข้อที่ ๕๙,  ๖๐, ๖๑ หมวดงบประมาณ หมวด ๔ 

ข้อ  ๕๙ .การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะขอลดรายจ่ายหรือการขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ 
๖๐.ห้ามไม่ให้แปรรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ 
    ๕ 
ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือค าแปรนั้น 
ตามระเบียบแล้วท่านคณะกรรมการต้องชี้แจงเหตุผลในการอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณให้ทาง
สมาชิกสภาฯทราบเชิญ  ท่านคณะกรรมการแปรญัตติท่านแรก  ท่านวินิจ  ก าทองดี สมาชิกหมู่ท่ี  
๗ ข้อที่  ๑ หน้า ๑๔๓/๑๕๗  เชิญครับ 

สมาชิกหมู่ท่ี  ๗  ท่านวินิจ  ก าทองดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านผู้บริหาร ท่าน
  เจ้าหน้าที่ ในหน้า  ๑๔๓/  ๑๕๗ เรื่องค่าวัสดุกีฬา  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  ในศูนย์กีฬาชุมชน อบต. หนองบัวสิมให้กับประชาชนในทุก
  หมู่บ้านได้ฝึกซ้อม เช่น ตะกร้อ ลูกวอลเล่ย์บอล  ฯลฯ ไว้ส าหรับเป็นสถานที่กลาง ส าหรับ
  ประชาชนใช้ในการเล่นกีฬา และออกก าลังกายตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนา
  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (๐๐๒๖๐) งานกีฬาและนันทนาการ  (๐๐๒๖๐) 
  ตามท่ีผมทราบมาเราตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาไว้ทุกปีแต่ก็ไม่ได้จัดซื้อใน
  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ก็ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท แต่ก็ไม่ได้น าไปใช้ ผมคิดว่าในปีงบประมาณ 
   ๒๕๖๓ ตั้งไว้  ๙๖,๐๐๐ บาทตั้งเยอะเกินไปจึงอยากจะขอตัดงบประมาณลง   ๔๖,๐๐๐ บาท 
ประธานสภา ตามท่ีท่านสมาชิกผู้แปรได้อธิบายเหตุผล ที่ขอตัดงบประมาณ   เชิญ ท่านผู้บริหารชี้แจง  
นายก  อบต.  ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬาที่ผ่านมาทางอบตงเราไม่ได้จัดซื้อ ติดอยู่ที่ระเบียบในการ
  แข่งขันกีฬา เรามีการจัดซื้ออุปกรณ์ในช่วงเวลาแข่งขันเราจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาไม่เกินสามหมื่น
  บาท  พอแข่งเสร็จในการจัดการแข่งขันเราก็มอบให้ทางโรงเรียนไว้ใช้ในที่เราแข่งขัน ผมก็ได้เห็น
  ว่าท่านสมาชิกให้ความสนใจ ในการตั้งงบประมาณ ในปีนี้ จ านวน  ๙๖,๐๐๐  บาทผมก็เห็นด้วย
  กับท่านสมาชิกในการแปรตัดงบประมาณ จ านวน  ๔๖,๐๐๐ บาท 
สมาชิกหมู่ท่ี  ๘  ท่านบุญชู  ดิษพันล า เห็นด้วยกับสมาชิกผู้แปร 
ประธานสภา ตามท่ีท่านผู้บริหารได้ชี้แจงเหตุผลที่ตั้งงบประมาณ ท่านผู้แปรขอตัดงบประมาณลง  ผมจะขอมติ
  จากท่านสมาชิกสภาฯให้ออกเสียงด้วยการยกมือ 



ท่านไหนเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติขอลดรายจ่ายตัดงบประมาณลงจาก  ๙๐,๐๐๐บาท
ตัดลดลง  ๔๖,๐๐๐ บาท   คงเหลือ  ๕๐,๐๐๐ บาท      
ท่านใดเห็นด้วย     ๒๒ เสียง 
ท่านใดไม่เห็นด้วย    ๐  เสียง 
งดออกเสียง      ๐  เสียง   

ประธานสภา  ท่านสมาชิกท่านต่อไป ที่ขอแปรญัตติ ท่านสุรชาติ  กิฬาชัย สมาชิกหมู่ที่  ๓ 
หน้า  ๑๓๘  หวัข้อค่าใช่จ่ายในการด าเนินงานโครงการปรองดองสมานฉันท์และปกป้องสถาบัน 

ท่านสุรชาติ  กิฬาชัย สมาชิกหมู่ที่  ๓ ค่าใช่จ่ายในการด าเนินงานโครงการปรองดองสมานฉันท์และปกป้องสถาบัน 
 
      ๖ 
  ปีที่แล้วเราก็ตั้งมาในยุค  คสช.ซึ่งในตอนนี้ก็เป็นประชาธิปไตรเต็มแบบ ผมเห็นว่าตั้งไปก็ 
  สิ้นเปลืองงบประมาณผมเลยขอตัดทั้งโครงการ จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านไหนขอเสริมกับท่านผู้แปรไหมครับ 
สมาชิกหมูท่ี่  ๑๐  ท่านเชียงคาน  ปัสสาค า  ขอแสดงความคิดเห็นในการตั้งงบประมาณค่าใช่จ่ายในการ 
  ด าเนินงานโครงการปรองดองสมานฉันท์และปกป้องสถาบัน ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีควรตั้งไว้ 
  เวลาพี่น้องมาขอความช่วยเหลือในกรณีข้อพิพาทต่างฯ  จะได้ใช้งบประมาณจากส่วนนี้ช่วยเหลือ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านผู้บริหาร 
นายก  อบต.        เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายก  ท่านปลัด ดิฉัน  นางสาว อนุชญา  เทพน้อย 
   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ในการตั้งงบประมาณในค่าใช่จ่ายในการ 
   ด าเนินงานโครงการปรองดองสมานฉันท์และปกป้องสถาบัน เป็นนโยบายของรัฐบาล
   เมื่อ สองปีที่แล้ว ทาง  อบต. เราตั้งงบประมาณไว้ก็ไม่ได้ท าก็เห็นด้วยกับท่านผู้แปรที่ขอ
   ตัดทั้งโครงการ 
ประธานสภา ตามท่ีท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเหตุผลที่ตั้งงบประมาณ ท่านผู้แปรขอตัด

งบประมาณลงตัดทั้งโครงการงบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท ผมจะขอมติ จากท่านสมาชิก
สภาฯให้ออกเสียงด้วยการยกมือ 
ท่านไหนเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติขอตัดทั้งโครงการ  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ 
บาท      
ท่านใดเห็นด้วย     ๒๒ เสียง 
ท่านใดไมเ่ห็นด้วย    ๐  เสียง 
งดออกเสียง      ๐  เสียง 

ประธานสภาฯ  ในหัวข้อที่  ๓  ท่านนิทาน  ผลจันทร์  สมาชิกหมู่ท่ี  ๒ แปรญัตติเรื่อง  วัสดุงานบ้านงาน
   ครัว หน้า ๒๔/๑๕๗   เชิญท่านสมาชิกผู้แปรญัตติ 
สมาชิกหมู่ท่ี  ๒       ผมนายนิทาน   ผลจันทร์ ในเรื่องวัสดุงานบ้านงานครัวแผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 
   วัสดุงานบ้านงานครัว 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของทีมีลักษณะโดยสภาพ
   ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการชางานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยน
   สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 



๑. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุ 
๒.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ 
๗ 

๓ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็น
 ต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวดังนี้  
(๑)ประเภทวัสดุคงทน 
-ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อ

 น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ดังเดิมหรือ 
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าดังนี้  หม้อ  กระทะกะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด  ถังถาด  แก้ว

 น้ าจานรอง  ถ้วยชาม ซ้อนซ่อม กระจกเงา  โอ่งน้ า  ที่นอน  กระโถน  เตาไฟฟ้า  
 กระติกน้ าร้อน  กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส  เตา  ฯลฯ 

(๒)  ประเภทสิ้นเปลือง 
-ไดแก่สิงของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือ

 เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่  น้ ายาดับกลิ่น 
แปรง  ไม้กวาด  เข่ง มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผ้าห่ม  ผ้าปูโต๊ะ  น้ าจืดที่

 ซื้อเอกชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปารกฎในแผนงานทั่วไป  (๐๐๑๐๐)  (งานบริหาร
 ทั่วไป  ๑๑๑ ) 

ผมสังเกตุว่าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  ตั้งงบประมาณไว้ที่  ๒๐,๐๐๐  บาทแต่ทราบว่าไม่
 พอมีการโอนงบประมาณมาอีก ผมคิดว่าก็มีความจ าเป็นแต่คิดว่า  ตั้งไว้  ๘๐,๐๐๐มัน
 เยอะเกินไป  ๗๐,๐๐๐ ก็คงจะพอ ผมจึงขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้  ๘๐,๐๐๐  บาท ขอ
 ตัดลง  ๑๐,๐๐๐  บาท   คงเหลือ  ๗๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเสริมไหมครับ 
สมาชิกหมูท่ี  ๑๖   ท่านสีส าเนียง  ก าทองดี 

ประธานคณะกรรมการแปร  ญัตติ  ท่านสมาชิกหมู่ที่  ๒  ท่านสงวนค าแปร คงจะ
อภิปรายเพิ่มเติมไม่ได้เพราะว่าสงวนค าแปร 

 
สมาชิกหมูท่ี่  ๑๐           ท่านเชียงคาน  ปัสสาค า    ผมขออภิปรายเพ่ิมเติม 
สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๐   ท่านเชียงคาน ปัสสาค า  ผมขออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค าว่าสงวนค าแปรในการสงวน
   ค าแปรนั้นตามระเบียบ  ท่านสมาชิกก็อภิปรายได้แต่ระเบียบเขียนไว้ว่าห้ามผู้อภิปราย
   เพ่ิมเติมตัดหรือลดงบประมาณท่ีตั้งไว้ค าว่าสงวนค าแปรหมายถึงการเปิดโอกาสให้คณะ
   กรรมการแปรญัตติสามารถแก้ไข ตกเติมค าถูกผิด ผลรวมเงินที่ผิดในชั้นแปรญัตติได้แต่
   ไม่ใช่การแปรญัตติเพ่ือตัด  โครงการออก  หรือเพ่ิมโครงการใหม่โดยคณะกรรมการแปร 
 
      _๘ 
   สมาชิกผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นจะอภิปรายเพ่ิมเติมท าได้แต่ห้ามแปรตัดลดเหมือน
   คณะกรรมการผู้ยื่นญัตติที่แปร คณะกรรมการผู้แปรถ้าเสียงส่วนมากไม่เห็นด้วยก็ขอ



   สงวนค าแปรแล้วไปอภิปรายในสภาฯเพ่ือให้สภาพิจารณาเห็นชอบ นี่คือการสงวนค า
   แปร 
   ในเรื่องการจดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวส านักปลัด ตามที่คณะกรรมการผู้แปรขอตัด
   ลดลงจ านวน  ๑๐,๐๐๐   บาทผมคิดว่ายังน้อยไป ปีที่แล้วผมได้แปรตัดลดงบประมาณ
   ลงจากท่ีตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท ตัด ลง  ๒๐๐,๐๐บาทแต่ก็มีการโอนงบประมาณมา
   จัดซื้อ เหตุผลคือไม่พอ โอนมา  ๕๐,๐๐๐  บาท ท่านใช้หรือยัง ปีนี้ตั้ง  ๘๐,๐๐๐  บาท
   เกือบเดือนละ  ๗๐,๐๐  บาท  ผมคิดว่ามันเกินความจ าเป็นฟุ่มเฟือยเกินไป 

แต่ผมไม่ได้ยื่นญัตติขอตัด เนื่องจากเคยท ามาแล้ว  ไม่รู้จะตัดไปท าไม 
ประธานสภาฯ  ในการอภิปรายชี้แจงเหตุผลของท่านสมาชิกผู้แปรที่ขอตัดงบประมาณวัสดุงานบ้านงาน
   ครัวที่ตั้งงบประมาณไว้  ๘๐,๐๐๐ บาท ผู้แปรขอตัดงบประมาณ ลง  ๑๐,๐๐๐ บาท
   คงเหลือ  ๗๐,๐๐๐  บาท  ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาให้ออกเสียงด้วยการยกมือ 

ท่านไหนเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติขอลดรายจ่ายตัดงบประมาณลงจาก  
๘๐,๐๐๐บาทตัดลดลง  ๑๐,๐๐๐ บาท   คงเหลือ  ๗๐,๐๐๐ บาท   
ท่านใดเห็นด้วย     ๒๒ เสียง 
ท่านใดไมเ่ห็นด้วย    ๐  เสียง 
งดออกเสียง      ๐  เสียง 

เลขาสภาฯ  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯคณะกรรมการแปรญัตติได้ท าหน้าที่ในการแปรญัตติงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ที่ผ่านการเห็นชอบ ผ่านการแปรญัตติในวาระท่ี  
   ๒ ซึ่งงบประมาณท่ีทางท่านคณะกรรมการสมาชิกสภาเห็นชอบสรุปได้ดังนี้  
 

๑..โครงการค่าวัสดุกีฬาตั้งไว้  ๙๖,๐๐๐  บาท คณะกรรมการแปรตัด  
๔๖,๐๐๐  บาทคงเหลือ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
มติสภาเห็นด้วยกับผู้แปร   ๒๒   เสียง 
ไม่เห็นด้วย  ๐  เสียง 
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

๒. นายสุรชาติ   กิฬาชัย สมาชิกหมู่ที่  ๓ 
โครงการปรองดองสมานฉันท์และปกป้องสถาบัน  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท  
ตัดทั้งโครงการ 
มติสภาเห็นด้วยกับผู้แปร   ๒๒   เสียง 
  ๙ 
ไม่เห็นด้วย  ๐  เสียง 
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

๓.นายนิทาน   ผลจันทร์   สมาชิกหมู่ที่  ๒  
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวตั้งไว้  ๘๐,๐๐๐  บาท ผู้แปรขอตัด  ๑๐,๐๐๐ 
บาทคงเหลือ  ๗๐.๐๐๐  บาท 
มติสภาฯเห็นด้วยกับผู้แปร   ๒๒   เสียง 
ไม่เหน็ด้วย  ๐  เสียง 
งดออกเสียง  ๐  เสียง 



ยอดเดิมตามร่างคือ   ๕๕,๗๐๒,๓๙๗  รวมจ านวนงบประมาณท่ีขอตัด  ๗๖,๐๐๐  บาทคงเหลือ 
๕๕,๖๒๖,๓๙๗  บาท ตัวนี้คืองบประมาณท่ีจะตั้งเป็นข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   

 
ประธานสภา ในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ก็ผ่านไปก่อนจะ
  เข้าสู่วาระท่ี  ๓ วาระให้ความเห็นชอบ ก็ขอให้ท่านสมาชิกอภิปราย ตามระเบียบข้อ  
   ๕๓ ให้ท่านสมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นพอประมาณ เชิญท่านสมาชิก 
สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๓   นายบุผา  จิตชัยศรี ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระที่  ๓  ผมก็ขออภิปรายสักเล็กน้อยในการตั้ง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓ หน้าตาก็คล้ายๆกับปีที่ผ่านมางบประมารส่วน
  ใหญ่ก็ไปอยู่ที่ในส านักงาน  เป็นส่วนมาก  ผมดูโครงการแต่ละชุมชนส่วนมากเป็นโครงการตกลง
  ราคาเป็นส่วนใหญ่   การตกลงราคาก็มีทั้งดีและไม่ดี ส่วนที่ดีคืองานออกรวดเร็วส่วนไม่ดี วัสดุ
  อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพอีกอย่างเราเสียโอกาสตกเป็นเงินสะสมปีต่อไปเราจะไม่มี ก็อยากฝากทาง
  ท่านผู้บริหาร ในการ ตกลงราคาคือผมอยากให้โครงการในลักษณะเดียวกันท าเป็นสอบราคาจะ
  ได้ไหม  ฝากท่านประธานผ่านไปถึงผู้บริหารให้พิจารณาด้วย 
สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๐  นายเชียงคาน  ปัสสาค า   ดังที่ได้ตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นก่อนที่จะลงมติในวาระที่  ๓  
  จ าเป็นก็ต้องมีการอภิปรายซึ่งในระเบียบก็ก าหนดไว้  เพ่ือท่านสมาชิกจะได้ดุลพินิจในการ
  พิจารณาในการลงมติเท่าท่ีผมได้ดูข้อบัญญัติ เหมือนกันกับท่าน  บุผา ก็เหมือนหลายปีที่ผ่านมา
   สิ่งที่เพ่ิมเติมนั้นคืองบประมาณ บางหมวดก็มีรายจ่ายเพิ่มข้ึนจนผิดสังเกต  ไม่ว่าจะเป็นงบลงทุน
   งบสิ่งปลูกสร้าง  ในการจัดซื้อที่ดิน จุดประสงค์คืออยากท าบ่อขยะ   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้า
  จะอยู่รวมกันกะไรอยู่ ประเด็นที่  ๒ มุ้งเน้นโครงสร้างพื้น  ที่เป็นคอนกรีต  แต่ส่วนที่ขาดคือการ
  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  การขุดลอกห้วยหนองคลองบึง ยังขาดในส่วนนี้ก็ฝากท่านผู้บริหารไว้
  พิจารณาด้วย 
ประธานเชิญ  นายก  อบต.  ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่แสดงความคิดเห็น  ในการตั้งงบประมาณ ผมเป็น
  ผู้บริหารอยู่ระหว่างกลางระหว่างข้าราชการกับประชาชนส่วนไหนที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน 
      ๑๐ 
  ผมก็พยายามท าส่วนข้าราชการก็รักษาสิทธิ์ของข้าราชการ แต่ละฝ่ายก็รักษาผลประโยชน์ของ
  ตัวเอง ในการตั้งงบประมาณของ  อบต. ปีนี้เราตั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน ประมาณ ห้าล้านแปดรวม
  กับไฟฟ้าเป็นหกล้านที่ดินอีกสองล้าน เป็น  แปดล้าน ซึ่งถือว่าก็เยอะ  กว่า อปท  ใกล้เคียง   
  ส่วนเรื่องการดูแลเรื่องงบประมาณเราให้ความส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในการตรวจโบนัส
    อบต เราก็ผ่าน  เพราะว่าเรา มีโครงสร้าง ที่เยอะ ส่วนการจ้างพนักงาน บางส่วนเราจ้างเป็น
  เหมารายวันไม่มาท างานเราก็จ่ายค่าแรงตามปริมาณงาน อัตราก าลังเราก็ยังไม่ครบ  

ก็ขอชี้แจงเพียงแค่นี้ 
ประธานสภาฯ  ท่านผู้บริหารก็ได้ชี้แจงเหตุผล ท่านสมาชิกก็ได้อภิปรายพอสมควร ผมจะขอสู่เข้าวาระที่  ๓ การลง
  มติ ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๔๗  
  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒  )  ๒๕๕๓ หมวดที่ ๖ ข้อที่  ๗๓  การออกเสียงลงคะแนนเพื่อ
  ลงมติมีสองวิธีคือ 

๑. การออกเสียงแบบเปิดเผย 
๒. การออกเสียงลงคะแนนลับ 
ข้อ ๗๔. การออเสียงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 



(๑)  ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
(๒)  ยื่นขึ้น  
(๓) เรียกชื่อสมาชิกตามล าดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุลคล 

การลงคะแนนลับ 
ให้ท าเครื่องหมาย (√) ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (×) ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้
เขียนเครื่องหมายวงกลม (๐)  

ประธานสภาฯ     ท่านสมาชิกสภาก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ท่านเสนอเชิญครับ 
สมาชิกหมู่ท่ี  ๑๑นายสฤษด์   อิ่มวงศ์  ขอเสนอลงมติแบบลับ 
นายเชียงคาน  ปัสสาค า   สมาชิกหมูที่  ๑๐  รับรอง 
นายชัยรัตน์   ยศทอง   สมาชิกหมูที่  ๖   รับรอง 
สมาชิกหมูท่ี  ๑๒   นายสนธยา  เจียมไพเราะ  เสนอลงมติแบบเปิดเผย 
นายสุรชาติ  กิฬาชัย  สมาชิกหมูท่ี  ๓  รับรอง 
นายวินิจ   ก าทองดี  สมาชิกหมูที่  ๗  รับรอง 

ประธานสภาฯ  ในการพิจารณาวาระที่  ๓  เพ่ือลงมติผมจะขอมติจากสมาชิกสภาว่าจะเอาลงมติแบบลับ หรือ
  แบบเปิดเผยผมจะถามสองค าถาม 

 ๑.ถ้าท่านสมาชิกเห็นชอบในการลงมติวาระที่  ๓  แบบลับผมขอมติออกเสียงด้วยการยกมือ 
มติเห็นเห็นชอบ   ๑๓  เสียง 
      ๑๑ 
๒ ถ้าท่านสมาชิกเห็นชอบในการลงมติวาระที่  ๓  แบบเปิดเผยผมขอมติออกเสียงด้วยการยกมือ 
มติเห็นเห็นชอบ   ๔  เสียง 
งดออกเสียง   ๔  เสียง 

ประธานสภาฯ มติสภาฯ  คือออกเสียงลงมติแบบลับตามเสียงข้างมาก 
ประธานสภา  เชิญ เจ้าหน้าที่ จ านวน  ๓  ท่านเป็นพยาน 

๑ นางสาว  ประภาภรณ์ พรมศิริย์  พนักงานจัดเก็บ 
๒ นางสาวรัตติกาล  จิตไชสาร ผู้ช่วยธุรการ   การศึกษา 
๓. นางสาวอนุชา   เทพน้อย  เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน 

ประธานสภา ผลการลงมติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติประจ าปี  ๒๕๖๓ 
  งบประมาณท้ังสิ้น  ๕๕,๖๒๖,๓๙๗ (  ห้าสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ด
  บาท  ) 

 ในวาระท่ี ๓ ลงมติดังนี้ 
  เห็นชอบ    ๑๑  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   ๙  เสียง 
  งดออกเสียง   ๒   เสียง 
  บัตรเสีย   ๑   เสียง 

  ( ๑๓.๐๐ น. ลา  ๑ คน สมาชิกหมู่ที่  ๙ นายประสิทธิ์  เกรงอ านาจ  ลา เนื่องจากญาติเสียชิวิต) 
ประธานสภา  เชิญ  นายก  อบต. 



นายก  อบต. ในการตั้งงบประมาณปีนี้ทางผู้บริหารเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ได้ตอบค าถามชี้แจงรายละเอียด
  เหตุผลของท่านสมาชิก ท่านกรรมการผู้แปรผมถือว่าทุกท่านได้ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์  
  ถูกต้องที่สุด   ผมขอขอคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านในการท า หน้าที่  ผมจะน าร่างข้อบัญญัติที่
  แก้ไขและสมบูรณ์ที่สุดส่งต่อสภาตรวจอีกครั้งหนึ่ง 
ประธานสภา ตามท่ีท่านสมาชิกสภามีมติเห็นชอบขั้นตอนต่อไปผมขอให้ท่านผู้บริหารน าส่วนที่ทางสภาฯมี
  มติเห็นชอบไปแก้ไขในส่วนที่ได้แปรญัตติไปแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘๗ 
  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๔๗ และแก้ไข 
  เพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติและให้นายอ าเภอ
  พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว  

ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติใหม่หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่า 
    ๑๒ 
 
นายอ าเภออนุมัติร่างดังกล่าว นี่คือขั้นตอนต่อไป เมื่อได้ส่งร่างให้ท่านนายอ าเภอพิจารณาแล้วก็
รอให้ท่านนายอ าเภอพิจารณาเมื่อส่งคืนกลับมาจะต้องประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติประจ าปี ท่าน
สมาชิกก็คงจะเข้าใจทุกท่าน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน 
ประธานสภาฯ  ในวาระอ่ืน  เชิญ ท่านสมาชิกสอบถามเชิญครับ 
สมาชิกหมูท่ี  ๘   อยากเรียนถามท่านผู้บริหารเรื่องงบประมาณเรายังมีงบประมาณอะไรที่เหลืออยู่ในตอนนี้ 
  ผมทราบว่ามีเงินทุนส ารองยังเหลืออยู่ เงินสะสมเรายังใช้ได้หรือเปล่าเรื่องรถกระเช้าเรายังจะซ้ือ
  อยู่หรือเปล่า ขอเรียนถามแค่นี้ครับ 
นายก  อบต.  ขอตอบเกี่ยวกับเรื่องการขุดลอก ก่อนนะครับ  แต่ก่อนเราก็เคยท า  เราท าไปแล้วเกิดปัญหาหาต้อง
  ขออนุญาตจากส่วนกลาง  ส่วนเรื่องงบโครงการพ้ืนฐานตอนนี้เราก าลังส ารวจเส้นทางไปวัด
  ไตรสิกขา  งบเหลือจ่ายจากทางอ าเภอ คอนกรีตเส้นไปนาหนองเอือดงบประมาณ  ๔๙๘,๐๐๐  
  บาท  ส่วนเรื่องรถกระเช้าตอนนี้เงินสะสมสามารถซื้อได้ ยกเว้นรถส านักงาน 
ประธานสภาฯ มีท่านใดอีกไหมครับ 
มีท่านใดอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีในการประชุมสมัยที่  ๓ ก็สิ้นสุดลงขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ท าหน้าที่ในวันนี้ขอบ

คุณท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่งบประมาณในการท าข้อบัญญัติปีนี้ทุกท่านท าหน้าที่ดีที่สุด   ผมขอปิด
การประชุมแค่นี้ครับ 

ปิดประชุม   ๑๕.๐๐ น. 
 
 

       (                                ) 
นายทองปาน   พรมเลิศ   ผู้จดบันทึก 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม 



    
 

    (                                        ) 
นายชัยรัตน์    ยศทอง     ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
   

           (                                          ) 
นายบุญชู  ดิษพันล า  ส.อบต.หมู่ที่  ๘ 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
(                                          ) 

นายกิตติทัต   เข็มเพชร   ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
(                                          ) 
นายอนุชา   จอมเขียวมา    

ประธานสภาฯผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

 
   
 

 
 

 
 

 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ข้อแจ้งหัวข้อในร่างข้อบัญญัติปี  ๒๕๖๒ 

ที่จะแปรญัตติดังนี้ 
 
 
 
 
 


